WIJNKOPERSGILDEHUIS

Voorzijde:

Wijnhandel

Gevelsteen Wijnkopers Gildehuis

In het oudste keurboek van de stad Rotterdam
uit 1420 worden al voorschriften voor
wijnhandel genoemd. De aanleg van Waterstad,
aan het begin van de 17e eeuw, betekende voor
Rotterdam een ongekende gebiedsuitbreiding.
Na de Wijnhaven in 1615 volgde de
Scheepsmakershaven in 1616. Hierna kwam de
wijnhandel tot volle bloei. In 1620 werd de
wijnhandel al de ‘hoofdnering dezer stad’
genoemd. Omstreeks 1640 telde Rotterdam zo’n
55 wijnkopers .

Het Gildehuis stond op de Punt, waar Wijnhaven
en Scheepsmakershaven bij elkaar komen. De
gebeeldhouwde gevelsteen is van de hand van
Jacob Janson. Twee ‘putti’ houden een guirlande
vast, versierd met wijntrossen en de tekst:
Wijnkoopers Gildehuis.
Het Gildehuis werd in 1728 betrokken en bij de
opening bezongen door de Rotterdammer Dirk
Smits:
De deftige Iberstroom, Garonne, Loire en Rijn
Beschenken Rotte en Maas met overvloed van wijn
Die zich genereren met die aangename gaven
En’t dorstig Nederlandt uit volle kruiken laven
Tot steun der koopmanschapp’: dus is de wijngaerdstam
De hoofdzuil van dit Huis en ’t heil van Rotterdam
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Wijnkopers
Veel wijnkopers vestigden zich rond de
Wijnhaven. Zij lieten karakteristieke
Rotterdamse koopmanshuizen bouwen. De
begane grond en kelders waren bestemd voor
opslag van goederen en op de verdiepingen
werd gewoond.
De wijnhandel had veel aanzien en was in
handen van voorname wijnkopersfamilies.

Wijnkopersgilde

Het Gildehuis

In oktober 1612 werd het wijnkopersgilde
opgericht en was al snel het rijkste gilde van de
stad. Het bestuur van de stad koos 4 wijnkopers
tot Hoofdlieden van het wijnkopersgilde. Doel
was het bevorderen van de wijnhandel en al wat
daarmee samenhing.

Het Wijnkopersgilde maakte tot 1728 gebruik
van wisselende vergaderlocaties. Daarna werd
het Gildehuis aan de Punt betrokken, ongeveer
ter hoogte van The Red Apple.
Het Wijngilde was een rijk gilde. In de collectie
van Museum Rotterdam zijn fraaie gildebekers
en kostbaar zilverwerk terug te vinden.
Bovendien wordt daar ook de gevelsteen
bewaard, die het Waterstadgenootschap graag
terug wil brengen op de oude locatie.

Elke zaterdagmiddag kwam het gildebestuur
bijeen en werden ontboden gildebroeders
gehoord en kwesties tussen wijnkopers, slepers
en kraanwerkers opgelost. Het wijnkopersgilde
stelde een gildeknecht aan, een zeer belangrijke
functie waar een eed voor de burgemeesters
van Rotterdam afgelegd moest worden. De
gildeknecht registreerde alle gegevens van
belang voor de kwaliteit en kwantiteit van de
wijnhandel en was tevens commissaris van de
wijnwakers.
De wijnwakers hielden toezicht op de vaten wijn
aan boord en op de kaden.

Naast zakelijke activiteiten vonden er in het
Gildehuis roemruchte feestmaaltijden en
toonaangevende evenementen plaats. Maar in
1828 viel het doek voor het Wijnkopersgilde.
Het Wijnkopersgildehuis werd verbouwd tot
pakhuis.

Uit de Rotterdamse adresboeken van de 19e en
20e eeuw blijkt, dat wijnhandel gevestigd bleef
in de Wijnstraat, Jufferstraat en Wijnhaven.
Sommige panden in de omgeving van de
Wijnhaven hielden de herinnering in stand aan
de voorbije dagen met namen als ‘De bloeiende
Wijngaert”, ‘De Vergulde Wijnpijp’, ‘De
Wijnstok’en ‘De Rijpe Druyf’.
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De Wijnhavenpanden, drs.M.Meeuwes,
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‘Die importante Negotie’; Barjesteh, Meeuwes &
Co; Historische Uitgeverij Rotterdam.
You-tube: Vergeten verhalen: wijnkoper Willem
Pedij; Archeologie Rotterdam.
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